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Vážení čtenáři, vážení partneři,

v roce 2018 nezisková společnost ELT 
Management Company Czech Repub-
lic s.r.o. pokračovala v úsilí ke zlepšení 
životního prostředí. Kolektivní systém 
Eltma k 1. prosinci 2018 sdružoval 60 
povinných osob, tedy výrobců a dovoz-
ců pneumatik, kterým záleží nejen na 
prodeji nových pneumatik, ale i na osu-
du pneumatik po ukončení jejich život-
nosti. Jsme rádi, že čím dál více firem 
cítí tuto zodpovědnost a otevřeně se 
hlásí ke svým povinnostem. Děkujeme 
našim účastníkům za důvěru a že i na-
dále plní své povinnosti ve spolupráci 
s námi.

Je již tradicí, že kolektivní systém Eltma 
navyšuje rok co rok nejen počet sběr-
ných míst – tedy míst zpětného od-
běru, kam mohou koneční uživatelé 
bezplatně pneumatiky odevzdat – ale 
i  množství vysbíraných a  zpracova-
ných pneumatik. I v roce 2018 se nám 
podařil nárůst sběrných míst, a to na 
téměř 2900 pneuservisů a  prodejen 
pneumatik. Děkujeme provozovatelům 
sběrných míst, že v mnohdy nelehkých 
podmínkách pomáhají snižovat výskyt 
pneumatik na černých skládkách. Díky 
společnému úsilí se nám podařilo se-
sbírat a zpracovat více než 47 100 tun 
pneumatik. Úroveň zpětného odběru ko-
lektivního systému Eltma letos dosáhla 
téměř 89 %, což znamená v porovnání 
s rokem 2016 (71 %) resp. rokem 2017 
(80 %) další výrazné zvýšení.

V roce 2018 jsme zaznamenali zvýšený 
zájem o zpětný odběr pneumatik a jsme 
rádi, že i my jsme mohli ke zvýšení po-

vědomí o  této problematice přispět. 
Další obce a města se rozhodla tuto 
komoditu na sběrných dvorech nesbí-
rat a  přesměrovat občany na zpětný 
odběr. Vznikali průvodci odpadovým 
hospodářstvím občanů, kde je zpětný 
odběr zmiňován jako další možnost tří-
dění a využití odpadu. 

Mezi velká pozitiva řadíme schválení 
navýšení minimální zákonné úrovně 
zpětného odběru pneumatik na 65 % od 
1. ledna 2020. Věříme, že toto navýšení 
napomůže snížení výskytu pneumatik 
na sběrných dvorech, a tedy že i  tyto 
pneumatiky budou napříště ve větší 
míře zpracovávány v režimu zpětného 
odběru a  nadále využity. Velkým pří-
nosem bude přiblížení se k rovnováze 
mezi všemi subjekty v oblasti nakládání 
s odpadními pneumatikami.

Každý rok si stanovujeme cíl překonat 
ten předchozí. V  roce 2019 hodláme 
pokračovat v nastoleném procesu a za-
sazování se o další zefektivnění sběru 
a zpracování pneumatik. Společně tak 
vytváříme lepší svět.

Ing. Radim Filák 
jednatel



Dear Readers, Dear Partners,

In 2018, the non-profit company ELT 
Management Company Czech Republic 
s.r.o. (“Eltma”) continued its efforts to 
improve the environment. As of 31 
December 2018, the Eltma collective 
scheme grouped 60 obliged persons, 
i.e. tyre manufacturers and importers 
that take care not only of new tyres but 
also of end-of-life tyres. We are glad 
that more and more companies feel this 
responsibility and openly endorse it. We 
thank our participants for their trust and 
continuous support.

It has already become a tradition that 
every year Eltma increases not only 
the number of collection points, where 
end-users can turn in used tyres for 
free, but also the amount of collected 
and processed tyres. Even in 2018, we 
managed to increase the number of 
collection points to almost 2,900 tyre 
outlets and shops. We would like to 
thank the operators of the collection 
points who help, in often challenging 
conditions, to reduce the incidence of 
tyres at illegal dump sites. Thanks to 
our joint endeavours, we succeeded in 
collecting and processing more than 
47,100 tonnes of tyres. This year the 
collection rate of the Eltma collective 
scheme achieved nearly 89% which 
represents another significant increase 
when compared to 2016 (71%) or 2017 
(80%). 

In 2018 we noticed increased interest 
in the take-back of tyres, and we 
are happy that we were able to help 
raise awareness of this issue. More 

municipalities and cities decided not 
to collect this commodity using civic 
amenity sites but to direct citizens 
to collection points instead. Waste 
management guides for citizens 
have been created where take-back is 
mentioned as another option for sorting 
and reusing waste.

Another major positive point is the 
approval of the increase of the collection 
target to 65% starting from 1 January 
2020. We believe that this increase will 
help lower the number of tyres in civic 
amenity sites and that tyres will be 
more extensively processed and reused 
within the take-back system. A major 
benefit will be the approximation of 
balance between all entities in the area 
of end-of-life tyres treatment.

Every year our goal is to exceed the 
previous year. In 2019 we intend to 
continue with the established process 
and strive for further streamlining of the 
collection and treatment of tyres. Thus 
we create a better world together. 

Ing. Radim Filák 
Executive



Kolektivní systém Eltma

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company 
Czech Republic s.r.o. („Eltma“). V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14. dubna 
2016 od Ministerstva životního prostředí České republiky provozujeme kolektivní 
systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který výrobcům 
a dovozcům pneumatik umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik 
v České republice.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o. (jejíž právním nástupcem 
je společnost Bridgestone Europe NV/SA), Continental Barum s.r.o., Goodyear 
Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre 
(Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu. 
Ve společnosti neexistuje ovládající osoba. 

Náš kolektivní systém měl k 31. prosinci 2018 tyto účastníky, kteří v roce 2018 
uvedli na trh 53 139,645 tun pneumatik.

Producer responsibility organisation Eltma

We are a  non-profit limited liability company, ELT Management Company 
Czech Republic s.r.o. (“Eltma”). Following the authorisation from the Ministry of 
Environment of the Czech Republic on 14 April 2016, we operate a collective 
scheme under authorisation number K0001/16-PCZ, which allows tyre producers 
and importers to fulfil their tyre take-back obligations in the Czech Republic.

Eltma was founded by Bridgestone ČR, s.r.o., (whose legal successor is Bridgestone 
Europe NV/SA), Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., 
Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. and Pirelli Tyre (Suisse) S.A., which, by 
taking this step, expressed their unambiguous support to the platform. There is 
no controlling entity in the company.

As of 31 December 2018, the Company had the following participants, which put 
a total of 53,139.645 tonnes of tyres on the market in 2018. 



Agrotrans Otice

AGROCENTRUM ZS, s.r.o.

AGADOS, spol. s r.o.

ALCAR BOHEMIA, s.r.o.

ASP GROUP s.r.o.

Auto Moto Star, s.r.o.

Auto Nepomucká s.r.o.

Autopneu Urban s.r.o.

AVIA Motors s.r.o. 

BCE s.r.o. 

BMW Vertriebs GmbH – organizační 
složka Česká republika 

Bridgestone Europe NV/SA, org. složka

C&C MOTO CZ, s.r.o.

Continental Barum s.r.o.

Continental HT Tyres, s.r.o.

Continental výroba pneumatik, s.r.o. 

ContiTrade Service s.r.o.

CZ Plachetka, s.r.o.

Dušan Tauvinkl 

EM TyreTrade, spol. s r.o.

Evobus Česká republika s.r.o.

F.X.MEILLER Slaný s.r.o. 

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

GPD, a.s.

Hart sp. z o.o.

Hynek Sýkora

Karel Adámek

Kramp s.r.o.

KUHN-BOHEMIA a.s. 

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Michelin Hungária Kft.

MIPE trading, s.r.o.

Molatrade, s.r.o.

MTZ Mototechnika s.r.o.

Nissan Sales CEE Kft., org. složka

Nokian Tyres s.r.o.

ONIO s.r.o.

PHD Bikes, a.s.

Pirelli Tyre (Suisse) S.A. - Czech – 
organizační složka 

PNEU OK 5 s.r.o.

PNEU PLUS s.r.o.

Pneumatiky KB s.r.o.

Preduzece Za Proizvodnuju Guma Tigar 
Tyres, spol. s r.o.

Prometeon Tyre Group S.r.l.

PROXIMA CZ, s.r.o.

Radek Hofer

Scania Czech republic s.r.o.

Scuderia Praha a.s.

Seco Industries a.s.

SERVIS MF, s.r.o. 

Skarab s.r.o. 

Storex FST, spol. s r.o.

STROM PRAHA a.s.

ŠKODA ELECTRIC, a.s.

Tomáš Bělohradský

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic, 
a.s.

VARI, a.s. 

VDZ, spol. s r.o.

Vinař Group s.r.o. 

Zetor Tractors a.s.



Naše mise

Společnost Eltma zajistí plnění veškerých příslušných zákonných 
povinností svých účastníků. Eltma je a  nadále bude spravována 

transparentně a v souladu se zásadou nediskriminace. Svou všeobecnou 
důvěryhodností a důrazem na hospodárnost a udržitelnost fungování chce 

společnost Eltma prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, 
zpracovatelů, prodejců a dalších subjektů, které jsou zapojeny do oblasti 

nakládání s odpadními pneumatikami.

Jsme členem ELT fóra Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů 
pryže ETRMA (více na http://www.etrma.org/).

Sběrná síť

V roce 2018 jsme rozšířili sběrnou síť na více než 2900 sběrných míst. Na těchto 
místech náš kolektivní systém vysbíral a následně zpracoval bezmála 47 185 tun  
pneumatik, což je téměř 89 % objemu pneumatik uvedených účastníky  
na trh. 

Sběr, přeprava a zpracování

V roce 2018 zajišťovaly přepravu a zpracování tři na trhu zavedené 
společnosti, které vzešly z výběrového řízení. Vysbírané pneumatiky 

byly zpracovány jak materiálově, tak energeticky. 



Our mission

Eltma ensures all relevant statutory obligations of its participants. Eltma 
is and will be managed transparently and by the non-discrimination 
principle. Eltma wants to deepen mutually beneficial cooperation of 
manufacturers, municipalities, processors, retailers and other players in 
the waste tyres field by its general credibility and by maintaining an emphasis 
on efficiency and sustainability.

We are a  member of ETRMA ELT Forum – the European Tyre & Rubber 
Manufacturers Association (for more information refer to http://www.etrma.
org/).

Collection network

In 2018, we extended our collection network to include more than 2,900 collection 
points. Through these points, our producer responsibility organisation collected 
and subsequently treated more than 47,185 tonnes of end-of-life tyres, which 
represents almost 89% of the amount of tyres put on the market by our 
participants.

Collection, transport and treatment

In 2018, the transport and treatment of tyres was provided by three well-
established companies, which were selected in a tender. Collected 
tyres were treated in terms of material and energy. 



Komunikace a propagace

V roce 2018 byla Eltma byla zmíněna na webových stránkách a ve zpravodajích 
desítek obcí a  měst, objevili jsme se na několika webových stránkách 
s ekologickou tématikou jako Enviweb či Třetí ruka, v celostátním deníku MF Dnes, 
nebo na serveru Idnes. O zpětném odběru informovaly také časopisy Odpady, 
Tyres&Equipment, Pneurevue, Odpadové fórum, Téma. Leták, propagující principy 
zpětného odběru, byl předán v rámci akce výrobce Continental a organizace Besip 
tisícovce motoristů. Vydali jsme tiskovou zprávu o výsledcích roku 2017, kterou 
převzala desítka webů. Dále se Eltma zúčastnila jako partner Československé 
environmentální konference ENVIRO 2018. Jednatel společnosti se vyjadřoval 
v reportážích ČT k aktuálním tématům. 

Webová stránka společnosti je určena všem zainteresovaným stranám. Stránky 
jsou průběžně aktualizovány, stejně tak jsou využívány sociální sítě. 

Zaměstnanci

Během roku 2018 byl počet zaměstnanců stabilní. K 31. prosinci 2018 zajišťovalo 
chod celé společnosti z kanceláře v Brně celkem pět našich zaměstnanců. Strategií 
společnosti je poskytovat stabilní zázemí, dlouhodobou jistotu a zaměstnance 
vhodným způsobem motivovat. 

Další informace dle zákona o účetnictví, 
jinde neobsažené

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti. Eltma nevyvíjí aktivity 
v  oblasti výzkumu a  vývoje a  nenabyla vlastní akcie nebo vlastnické podíly. 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.



Communication and promotion

In 2018, Eltma was mentioned on the websites and in the bulletins of tens of 
towns and villages and also featured on several environmental websites, such 
as Enviweb or Třetí ruka (“Third Arm”), in the MF Dnes national newspaper and 
the Idnes news site. Also, the journals Odpady, Tyres&Equipment, Pneurevue, 
Odpadové fórum and Téma reported on the take-back. Leaflets promoting the take-
back principles were handed out to thousand of motorists as a part of the event 
organised by Continental and Besip. We issued a press release regarding our 2017 
results that was published on ten websites. Furthermore, ELTMA participated as 
a partner in the environmental conference ENVIRO 2018. The Company’s Executive 
commented on up-to-date topics in Czech Television’s reportages. 

The Company’s website is intended for all involved entities. The website is updated 
on a regular basis, and social media are also utilized.

Employees

During 2018, the number of employees was stable. As of 31 December 2018, 
the entire operation of the company was conducted from Brno by a total of five 
employees. The company’s strategy is to provide a stable environment, long-lasting 
security and to appropriately motivate its employees. 

Other information according to the Act 
on Accounting, not included elsewhere

No relevant facts arose after the balance sheet date. Eltma has no activities in 
the area of research and development and did not acquire any own shares or 
ownership interests. The company does not have any branch office abroad.



Zpětný odběr se provádí:

Z recyklovaných 
pneumatik lze 

vyrobit dětská hřiště, 
sportoviště a další 
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky 
lze ekologicky 
zlikvidovat či 
recyklovat pro 
další využití?

Zakoupením 
pneumatiky 
automaticky 

zaplatíte
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či 
dokonce černá skládka 
nejsou ta pravá místa 

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.
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Množství zpětně odebraných pneumatik po krajích

Hodnota kg na obyvatele



Amount of take-back tyres per region

Value in kg per resident



Eltma 2018 v číslech 

Více než 2 900 sběrných míst 
Účastníci uvedli na trh 53 140 tun pneumatik 
Více než 47 100 tun bylo vysbíráno
Úroveň sběru 89 %

Uvedení na trh (tuny)

 2016 51 120
 2017 51 766
 2018 53 140

Sběrná místa (počet)

 2016 1 500
 2017 2 445
 2018 2 900

Put on Market (t)

Collection points (amount)



Eltma 2018 in numbers

More than 2 900 collection points
The participants placed 53 140  tons of tires on the market
More than 47 100 tons were collected and processed
The collection rate reached 89 %

Vysbíráno 
a zpracováno (tuny)

 2016 36 000
 2017 41 370
 2018 47 100

Úroveň sběru (%)

 2016 71
 2017 80
 2018 89

Collected  
& maintained (t)

Collection level (%)













Podle výroku nezávislého auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o. 
k 31. 12. 2018, a nákladů a výnosů a výsledků hospodaření, v souladu s českými 
účetními předpisy.



MÍSTO
ZPĚTNÉHO ODBĚRU

PNEUMATIK





Společně vytváříme lepší svět

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.
Tuřanka 1222/115 627 00 Brno info@eltma.cz www.eltma.cz


